آموزش و پرورش منطقه 21
نام و نام خانوادگی:
..............................................

پایه :هشتم کالس.......... :
نمره به عدد:

دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی

شماره .................................. :

امتحانات نیمسال دوم ()2951-59
امتحان :زیست

واحد (حافظ)

نام دبیر :حمید چراغیان

نمره به حروف:

تاریخ امتحان:

زمان 04 :دقیقه

59/49/41

امضاء دبیر:
الف) سواالت صحیح غلط

بارم

ا) دور کردن دست از اتوی داغ که با دخالت مستقیم نخاع صورت می گیرد ،یک فعالیت غیرارادی انعکاسی است.
ص()غ()
 )2مهمترین بخش گوش ،بخش میانی آن است چون گیرنده های مژه دار در این قسمت قرار گرفته اند .ص ( ) غ ( )

2

 )3هورمون رشد با تاثیر بروی استخوان ها در تولید سلول های خونی دخالت دارد .ص ( ) غ ( )
 )4تولید گامت ماده در انسان معموال تا سن  06سالگی ادامه می یابد .ص ( ) غ ( )
ب) سواالت چهار گزینه ای
1

 )1گره حیات نام دیگر کدام یک از بخش های زیر است؟
االف) پل مغزی

ب) ساقه مغز

ج) بصل النخاع

د) مغز میانی

 )2تنوع گیرنده های کدام یک از حواس انسان نسبت به سایرین بیشتر است؟
الف) بینایی

ب) بویایی

ج) شنوایی

د) المسه

 )3هورمون های غده پاراتیروئید برای افزایش میزان کلسیم خون ،بر کدام یک از بخش های زیر تاثیر نمی گذارند؟
الف) کبد

ب) کلیه

ج) استخوان

د) روده

 )4گیاه خزه معموال به وسیله کدام یک از روش های زیر تولیدمثل غیرجنسی انجام می دهد؟
الف) دو نیم شدن

ب) قطعه قطعه شدن

ج) جوانه زدن

د) هاگ زایی

2

ج) سواالت جای خالی

 )1بخشی که دو نیمکره مخچه را به هم وصل می کند  ..............................نام دارد.
 )2هورمون های غده تیروئد در بزرگسالی در  ...................................دخالت دارند.
 )3به صفاتی که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شوند ....................................... ،می گویند.

2

 )4در گیاهان ،دانه گرده بوسیله  .....................................به تخمک ها نزدیک می شود.
د) سواالت تشریحی

 )1فرق بین رباط و زردپی در چیست؟
1
 )2الف) مکان غده تیروئید کجا قرار دارد؟

ب) وظیفه غده تیروئید چیست؟

1

 )3مکانیسم هورمونی مقابله با یک شرایط پر استرس را شرح دهید؟
1

 )4بیضه ها چه وظایفی را بر عهده دارند؟ (دو مورد)
1

 )5تنظیم عصبی و هورمونی را از نظر ماهیت و ماندگاری با یکدیگر مقایسه کنید؟
1

 )0ژن چیست؟
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 )7با بیان مثالی نشان دهید که ژن ها تنها عوامل تعیین کننده صفات نیستند؟
1

 )8در شکل زیر چگونگی مراحل شکل گیری جنین انسان را شرح دهید(ذکر نوع تقسیمات میتوزی یا میوزی ضروری
است)؟

1/5

 )9بند ناف چیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟
1

موفق باشید.

نمره به عدد:

امضاء دبیر:

نمره به حروف:
الف) سواالت صحیح غلط

ا) دور کردن دست از اتوی داغ که با دخالت مستقیم نخاع صورت می گیرد ،یک فعالیت غیرارادی انعکاسی است.
ص()غ()
 ) 2مهمترین بخش گوش ،بخش میانی آن است چون گیرنده های مژه دار در این قسمت قرار گرفته اند .ص ( ) غ ( )
 )3هورمون رشد با تاثیر بروی استخوان ها در تولید سلول های خونی دخالت دارد .ص ( ) غ ( )
 )4تولید گامت ماده در انسان معموال تا سن  06سالگی ادامه می یابد .ص ( ) غ ( )

بارم

2

ب) سواالت چهار گزینه ای
 )1گره حیات نام دیگر کدام یک از بخش های زیر است؟
د) مغز میانی
ج) بصل النخاع
ب) ساقه مغز
االف) پل مغزی
 )2تنوع گیرنده های کدام یک از حواس انسان نسبت به سایرین بیشتر است؟
د) المسه
ج) شنوایی
ب) بویایی
الف) بینایی
 )3هورمون های غده پاراتیروئید برای افزایش میزان کلسیم خون ،بر کدام یک از بخش های زیر تاثیر نمی گذارند؟

2

د) روده
ج) استخوان
ب) کلیه
الف) کبد
 )4گیاه خزه معموال به وسیله کدام یک از روش های زیر تولیدمثل غیرجنسی انجام می دهد؟
الف) دو نیم شدن
ج) جوانه زدن

ب) قطعه قطعه شدن
د) هاگ زایی
ج) سواالت جای خالی

 )1بخشی که دو نیمکره مخچه را به هم وصل می کند کرمینه نام دارد.
 )2هورمون های غده تیروئد در بزرگسالی در افزایش هوشیاری دخالت دارند.
 )3به صفاتی که از یک نسل به نسل دیگر منتقل می شوند ،صفات ارثی می گویند.

2

 )4در گیاهان ،دانه گرده بوسیله لوله گرده به تخمک ها نزدیک می شود.
د) سواالت تشریحی
 )1فرق بین رباط و زردپی در چیست؟ زردپی بافت پیوندی است که استخوان و ماهیچه را به هم وصل می کند اما رباط بافت پیوندی است
که دو استخوان را در محل مفصل به هم وصل می کند.

1

 )2الف) مکان غده تیروئید کجا قرار دارد؟ غده تیروئید در زیر حنجره قرار دارد
ب) وظیفه غده تیروئید چیست؟ کارش تنظیم سوخت و ساز بدن است.

1

 )3مکانیسم هورمونی مقابله با یک شرایط پر استرس را شرح دهید؟ تحت شرایط پراسترس ،هورمون هایی از غده فوق کلیه ترشح می شوند
و با باال بردن فشار خون ،ضربان قلب و قند خون به مقابله با شرایط استرس بر می خیزند .چون باال رفتن موارد مذکور در طوالنی مدت
خطرناک است ،پس از مدتی ترشح این هورمون ها خود به خود کاهش می یابد.

1

آموزش و پرورش منطقه 21

دبیرستان متوسطه دوره اول پسرانه غیر دولتی

نام و نام خانوادگی:
..............................................

پایه :هشتم کالس.......... :

امتحانات نیمسال دوم ()2951-59
امتحان :زیست

نام دبیر :حمید چراغیان

واحد (حافظ)

شماره .................................. :
تاریخ امتحان:

زمان 04 :دقیقه

59/49/41

 )4بیضه ها چه وظایفی را بر عهده دارند؟ (دو مورد) الف :تولید سلول های جنسی(اسپرم) ب :تولید هورمون جنسی مردانه(تستستورون

1

 )5تنظیم عصبی و هورمونی را از نظر ماهیت و ماندگاری با یکدیگر مقایسه کنید؟ تنظیم عصبی= ماهیت :الکتریکی -ماندگاری :کم -----
 -------تنظیم هورمونی= ماهیت :شیمیایی -ماندگاری :باال

1
0/5

 )0ژن چیست؟ عامل تعیین کننده صفات ژن است
 )7با بیان مثالی نشان دهید که ژن ها تنها عوامل تعیین کننده صفات نیستند؟ به عنوان مثال اگر موهای بخشی از بدن خرگوشی که
رنگ موهای آن کامال سفید است را بتراشیم و دربروی آن بخش برای مدتی مشخص کیسه آب سرد قرار دهیم ،خواهیم دید که رنگ
موهای آن ناحیه تیره خواهد شد .پس ژن ها تنها عوامل تعیین کننده صفات نیستند بلکه عوامل محیطی مثل تغییرات دمایی،PH ،
تغذیه و  ...نیز در بروز صفات نقش دارند.

1

 )8در شکل زیر چگونگی مراحل شکل گیری جنین انسان را شرح دهید(ذکر نوع تقسیمات میتوزی یا میوزی ضروری است)؟

1/5
در مرحله اول گامت های نر و ماده بوسیله تقسیم میوز توسط زن و مرد تولید می شوند .پس از لقاح یافتن این سلولها(گامت های نر و
ماده) ،سلول تخم ایجاد می شود .سلول تخم شروع به انجام تقسیمات میتوزی می کند و تعداد بسیار زیادی سلول بوجود می آورد .در
نهایت این سلول ها تمایز پیدا می کنند و هر یک بخش مشخصی از بدن را بوجود می آورند.
 )9بند ناف چیست و چه وظایفی بر عهده دارد؟ بند ناف ساختاری با رگ های خونی فراوان است که ارتباط بین مادر و جنین را برقرار
می کند و وظیفه انتقال اکسیژن و مواد غذایی از مادر به جنین و انتقال مواد زائد از جنین به مادر را بر عهده دارد.

موفق باشید.

1

